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I Halsnæs sætter vi stor pris på vores nære fællesskab. Skoler, plejecentre, daginstitutioner, foreningsliv, kulturliv 

og den skønne natur er aldrig langt væk. Det giver trivsel, tryghed og sammenhængskraft. Selv om mange af os 

pendler til arbejde eller besøger venner i andre dele af landet, så lever vi vores liv lokalt og engagerer os i 

aktiviteter og mennesker omkring os.  

 

I Halsnæs er der plads til alle. Plads til forskelligheden, men inden for rammerne af et stærkt værdifællesskab, 

hvor vi tager ansvar, og hvor der er frihed til at gøre det, der giver mening for os lokalt. Det giver livskvalitet.   

 

Et godt liv kommer ikke af sig selv - det kræver en indsats. Det stiller krav til det enkelte menneske, til det 

omgivende lokalsamfund og til de rammer, som kommunen stiller til rådighed. De mindste skal have omsorg og 

støttes i deres udvikling, de unge skal kunne uddanne sig, og de ældste skal have god pleje. Derudover er der 

borgere, der af forskellige årsager støder på alvorlige udfordringer i livet, eksempelvis fysiske handicap eller 

psykisk sygdom. De skal have den nødvendige støtte, når der er brug for den – ikke når det er for sent.  

 

 

 

Kaffe med udsigt 

 

Det gode liv i Halsnæs bygger også på vores dejlige natur. Den er - og skal fortsat være - vores største aktiv. 

Naturen er også udgangspunktet for Halsnæs vision 2030 om rå, nærværende og autentiske oplevelser for alle. 

Derfor skal vi både udvikle og værne om vores natur, og gøre den tilgængelig for endnu flere.  

 

I Halsnæs ønsker vi derfor at passe på og udvikle vores lokalmiljøer. Det er et arbejde, som vi kun kan løfte ved 

at give plads til det lokale engagement og den lokale virkelyst. Engagerede borgere og erhvervsdrivende, der 

tager ansvar, er sammen med aktive foreninger, kultur, natur og bæredygtige institutioner hjørnestenene i vores 

Halsnæs.  
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Det nære fællesskab 
Nærhed er et centralt begreb i Halsnæs. Det giver stærke fællesskaber i vores lokalmiljøer i form af lokale 

foreninger og institutioner, hvor vi møder hinanden på tværs af social baggrund. Samtidig skal alle kunne leve 

deres liv i nærområdet – for eksempel gå i skole og daginstitution, dyrke fritidsaktiviteter og komme på 

plejecenter. Derfor vil vi investere i de lokale institutioner. Det sikrer, at folk støtter op om eksempelvis den lokale 

folkeskole, og at nye borgere har lyst til at flytte til Halsnæs - og vi ved godt, at et stigende befolkningstal vil være 

med til at sikre, at vi kan betale for fremtidens krav til velfærd. 

 

Gode resultater skabes af gode relationer og faglighed. Når medarbejderen til børnene i børnehaven, eleverne i 

skolen eller de ældre på plejecentret har indflydelse på eget arbejde, øges arbejdsglæden til gavn for borgerne. 

Sammen med borgerne skal vi derfor have fokus på at fjerne bøvl og papirnusseri, der tager tid fra kerneopgaven 

og mindsker arbejdsglæden.   

 

De økonomiske rammer er snævre, og det sætter selvfølgelig begrænsninger på den service, som kommunen 

kan tilbyde. Det betyder også, at der lokalt vil være forskelle i de tilbud, vi som kommune kan give. Vores 

institutioner skal også være bæredygtige ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv. Det kræver en hård 

prioritering af kommunens ressourcer, og et stort engagement i lokalmiljøerne at bevare og styrke de lokale tilbud.  

 

Vi tør godt bede forældre og pårørende om at tage medansvar og stole på, at vi sammen kan løfte den lokale 

velfærd. Og vi vil slippe de frivillige kræfter mere fri, give mere plads til det lokale engagement og virkelyst fra 

borgere, erhvervsdrivende og foreninger. For vi ved, at ejerskab, indflydelse og engagement går hånd i hånd.   

 

Politikere og ansatte i kommunen kan sætte nogle gode rammer, men det er borgerne, der kan gøre den store 

forskel. Når man gør noget selv, måske endda noget, der rækker ud over en selv, så har det en stor betydning for 

lokalmiljøet. Alle skal bidrage – nogle i det store og nogle i det små.  

 

Bæredygtige lokalmiljøer skabes også, når vi kan leve vores arbejdsliv lokalt. Når vi har lokale arbejdspladser og 

et levende butiksliv i vores byer. Derfor vil vi satse på vores lokale erhvervsdrivende, og støtte dem i at skabe 

arbejdspladser. Vi vil bakke op om deres initiativer og engagement, og vi vil samarbejde tæt om at få unge i 

praktik og sikre et rummeligt arbejdsmarked. For et tæt samarbejde er forudsætningen for at sikre både 

fremtidens virksomheder og fremtidens arbejdskraft i vores lokalmiljøer. 

 

 

’Gådagen’ i Frederiksværk 

 

Politiske pejlemærker: 

 

 Vi har fagligt og økonomisk velfungerende skoler, dagtilbud og ældrepleje i de fire større bysamfund. 

 I de lokale miljøer har vi et aktivt civilsamfund med et rigt foreningsliv, som sikrer, at flere er en del af 

fællesskaber.  

 Kommunen arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv om at skabe gode handels- og 

erhvervsmuligheder. 
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Det gode liv for alle 
Fælles for alle er, at vi ønsker at få et godt og indholdsrigt liv. Det gode liv ser ikke ens ud for alle, men et fælles 

fundament er beskæftigelse og en god sundhed. Det er den enkelte borgers ansvar at træffe fornuftige valg på 

egne og børnenes vegne, men kommunen skal skabe de bedst mulige rammer for at gøre sundhed og 

uddannelse tilgængeligt. Det skaber vi ved at arbejde for mere bevægelse i hverdagen, mindre røg og alkohol, 

samt børn og unge, der passer deres skole og ungdomsuddannelse.  

 

Ikke alle børn, voksne og ældre har lige gode forudsætninger for at skabe et godt liv. Derfor har vi særligt fokus 

på, at de borgere, som oplever, at livet er svært, skal have den nødvendige støtte. Borgeren skal opleve en 

kommune, som støtter dem i at opnå mest mulig selvforsørgelse. For uanset, hvilken form det gode liv tager for 

den enkelte borger og dennes familie, så bør det altid være hensigten at blive selvforsørgende og have ejerskab 

over eget liv. 

 

 

Børnehuset Skåninggårdsvej – Afdeling Ebbedal 

 

Det gode liv grundlægges i barndommen. Derfor har vi også særligt fokus på, at vores børn trives, og at de får 

skabt et solidt fundament for et godt liv ud fra de forudsætninger, de hver især har. I vores lokale institutioner vil vi 

sætte børnenes trivsel først. Når vi oplever, at børn viser tegn på mistrivsel, eller vi møder familier med 

problemer, vil vi prioritere den tidlige og tværfaglige indsats. Igen er målet at få borgerne til at kunne selv.  

 

Den væsentligste forudsætning for at etablere det gode liv som ung, er at være i beskæftigelse eller i uddannelse. 

Det er ikke afgørende, hvilken form for job eller uddannelsesretning, man er i gang med - bare man er i gang.  

 

I voksenlivet skaber det livskvalitet at bo i et godt lokalmiljø og have et arbejde - eller få støtte til at få et arbejde, 

hvis man havner i arbejdsløshed. Man skal opleve, at det er muligt at få indflydelse på udviklingen i kommunen og 

i ens nærmiljø, og man skal opleve, at indsatsen handler om netop beskæftigelse, frem for regneark.  

 

I Halsnæs er alder ikke en hindring for at være en del af det nære, lokale fællesskab. Det gode seniorliv i 

Halsnæs kan for eksempel bestå i at bidrage med sin tid og sit engagement i foreninger, kulturinstitutioner eller 

som mentor for unge. Selv om fysikken måske svigter, eller man har brug for den trygge ramme, som et 

plejecenter kan tilbyde, er der stadig mulighed for selv at være med til at definere det gode liv. Vi vil prioritere 

nærværet i ældreomsorgen.  

 

Foreninger er i høj grad medskabere af det gode liv lokalt. Det er her, man mødes på tværs af alder og baggrund, 

hvad enten det er friluftsliv, idræt eller kulturelle aktiviteter, man ønsker at dyrke i fællesskab med andre. Det 

aktive medborgerskab trives i foreningssammenhæng, og foreningerne er derfor vigtige medspillere i forbindelse 

med at udvikle og sikre bæredygtigheden i vores lokalsamfund.   

 

Politiske pejlemærker: 

 

 Halsnæs Kommunes sundhedsprofil for de unge er forbedret. 

 Antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er steget.  

 Borgere, som har behov for en kommunal indsats oplever, at de er i centrum, og at indsatsen er 

helhedsorienteret og tværgående.  
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Et grønt Halsnæs for fremtiden 
Vi synes, at Halsnæs har Nordsjællands smukkeste natur. Den er rå og vild, og indbyder til gode oplevelser. 

Derfor vil vi i fællesskab prioritere en bæredygtig naturudvikling højt. Naturen bidrager ikke bare til turisme, 

bosætning, sundhed og livskvalitet. Naturen danner også baggrund for fælles oplevelser og beriger vores 

hverdag. Det er her, vi får vores daglige gå- eller løbetur, leger med vore børn og møder hinanden i lokale 

foreningsaktiviteter. Der hviler et særligt ansvar på os med så meget natur lige uden for døren i form af skov, 

kuperet istidslandskab, fjord og hav. Derfor vil vi prioritere at passe på naturen og gøre oplevelser i naturen 

tilgængelige for store og små.  

 

I Halsnæs ønsker vi, at vores børn og børnebørn også skal kunne leve det gode liv i lokalsamfund, hvor man er 

tæt på oplevelser i naturen. Derfor er vi et fællesskab om at sikre en bæredygtig natur og miljø for fremtiden. Men 

vi skal ikke være bange for at gøre naturen mere tilgængelig. Naturen skal ikke være for de få, der tilfældigvis 

kender en lille lokal perle. 

 

 

Dronningsholm Slotsruinen 

 

Vi vil gerne tiltrække endnu flere turister til vores unikke natur. En del af denne natur indgår i den nye nationalpark 

Kongernes Nordsjælland. Den skal blive en succes, og derfor skal vi aktivt bakke op om at udvikle 

nationalparken. Derudover skal vi sammen med borgere og turismeaktører fortsætte den positive udvikling i 

turismen ved fortsat at markedsføre de naturoplevelser, som venter borgere og besøgende i Halsnæs.  

 

Klimaforandringerne er en kendsgerning, og alle må gøre deres for at mindske konsekvenserne. Det gælder også 

Halsnæs Kommune. Som klimakommune vil vi investere i klimatiltag med lige stor opmærksomhed på de 

miljømæssige forbedringer og det økonomiske udbytte. Derfor vil vi i de kommende år prioritere at nedsætte 

vores energiforbrug og affaldsmængde yderligere. Vi skal blive bedre til at sortere og genanvende affald, vi skal 

anvende mere grøn energi, og vi skal transportere os mere miljøvenligt. 

 

Politiske pejlemærker: 

 

 Nationalparken Kongernes Nordsjælland er blevet en succes for borgere, gæster og erhvervsdrivende.  

 Kommunens grønne profil  er skærpet. 

 Vi planlægger bolig- og erhvervsområder, hvor både den sociale og grønne bæredygtighed er i fokus.
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